
Vereador: Mauro César Alves de Sousa

102,00       Valor Total de Diárias 840,00      

Data Viagem Relatório da viagem Destino Pedágio Valor
Kilom.

Total
Horário Veículo  Diária Valor 

31/03

Neste dia ,estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo 
Valadares reunido com sua equipe, para protocolar a documentação da 
Associação Tatame do Bem ,para ser encaminhada a Secretaria de Estado de 
Esporte, com o objetivo da mesma ser cadastrada e ser posteriormente 
encaminhada a Auditoria Geral do Estado e assim estar apta a firmar convênios 
com o governo estadual de forma direta ou por meio de emendas parlamentares. 
Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           20,40 414
07:31 - 
17:20

Línea 140,00

31/03

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 

conduzindo o vereador Mauro César alves de Sousa até a Assembléia 

Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, para 

tratar de assuntos de interesse organizacional do município.

Belo Horizonte                -   414
07:31 - 

17:20
Línea 95,00

07/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares 
para despachar oficio solicitando agendamento de audiência com o Secretário de Estado de 
Esporte visando apoio do Governo do Estado as Associações Águia Dourada e Tatame do 
Bem, voltados as praticas de artes marciais como Jiu-jitsu e com programas sociais voltado 
a mais de 1000 crianças e jovens carentes e também ao Vila Esporte Clube que também 
através de sua escolinha de futebol realiza um trabalho voltado para mais de 150 crianças e 
jovens carentes. Todas essas entidades são do município de Formiga e possui o Titulo de 
Utilidade Publica Estadual, requisito para obter recursos públicos oriundos do Governo do 
Estado. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           10,20 415
08:11 - 
16:59

Línea 140,00

07/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 

conduzindo os vereadores Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia 

Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares 

juntamente com o vereador Evandro Donizetti da Cunha que irá no 

gabinete do Deputado Antônio Lerin, para tratar de assuntos de interesse 

organizacional do Poder Legislativo.

Belo Horizonte                -   415
08:11 - 

16:59
Línea 47,50

14/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD 
reunido com sua assessoria para solicitar do nobre deputado, intercessão junto a Secretaria 
de Estado de Esporte, objetivando a destinação de 04(quatro) academias ao ar livre para 
serem instaladas no município de Formiga, sendo 02(duas) na zona urbana do município e 
02(duas) na zona rural em Albertos e Baiões. Após isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           20,40 417
08:01 - 
16:22

Línea        140,00 

Valor Total de Pedágios



14/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a elo Horizonte 

conduzindo o vereador  Mauro César Alves de Sousa até o escritório 

regional do Deputado Federal Zé Silva,  para tratar de assuntos de 

interesse organizacional do Poder Legislativo.

Belo Horizonte                -   417
08:01 - 

16:22
Línea 95,00

20/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no Gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares 
reunido com sua assessoria para solicitar empenho de esforços junto ao Governo de Minas 
Gerais e junto às operadoras de Telefonia objetivando a instalação do serviço de Telefonia 
móvel e fixa dentro do programa “Minas Comunica II”, ou dentro de qualquer outro programa 
do Governo Estadual e das referidas operadoras, no distrito Turístico de Ponte Vila e no 
distrito de Boa Esperança de Frazões, ambas localidades pertencentes ao município de 
Formiga. Ressalto que atualmente, o acesso à internet nos citado distritos só da somente 
via radio,valendo ressaltar que, no distrito de Boa Esperança de Frazões, o sinal obtido é 
oriundo do município de Piunhi/MG. Tal sinal é insuficiente para a demanda existente, visto 
até que no distrito de Ponte Vila, existe o Furnas Park Resort, hotel 5(cinco) estrelas que 
conta com pista própria asfaltada  para recebimento de aeronaves de pequeno e médio 
porte e também vários clubes e condomínios em ambos distritos com fluxo enorme de 
moradores,trabalhadores e turistas. Solicitei também intercessão do nobre Deputado junto a S

Belo Horizonte           20,40 423
08:08 - 
16:39

Focus 140,00

20/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem Belo Horizonte 

conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia 

Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, para 

tratar de assuntos de interesse organizacional do Poder Legislativo.

Belo Horizonte                -   423
08:08 - 

16:39
Focus         95,00 

25/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares 
para ser  levado por sua assessoria para participar na cidade administrativa de uma 
audiência com o Secretário de Esportes Deputado Carlos Henrique-PRB, onde solicitamos 
apoio do Governo do Estado para  a área esportiva do município com a liberação de 
04(quatro) academias ao ar livre sendo 2(duas) na zona urbana e 02(duas) na zona rural em 
Albertos e Baiões. Solicitei ainda, apoio do Governo do Estado a associação Tatame do 
Bem, Águia Dourada e Vila Esporte Clube com liberação de materiais para treino e recursos 
para melhorias e também recursos para aquisição de 01(um) ônibus para transporte dos 
atletas do município em torneios  e competições. Na oportunidade, também estive reunido 
com o Major Jose Alves de Sousa, chefe da Diretoria de Apoio Logístico do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais, onde cobrei a agilização da liberação da viatura Mitsubish L 
200, que foi adquirida para o 5º Pelotão do 10º BBM instalado na cidade de Formiga MG. 
Também estive com a Dra. Ângela do setor de cadastro da Secretaria de Estado de Esportes

Belo Horizonte           20,40 463
04:49 - 
16:42

Focus        140,00 



25/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 

conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa até a Assembléia 

Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Gustavo Valadares, 

juntamente com Presidente do Vila Esporte Clube Sr. Geraldo César de 

Melo e Presidente da Associação Tatame do Bem Sr. Rodrigo Assalin, 

para tratar de assuntos de interesse organizacional do Município. 

Belo Horizonte                -   463
04:49 - 

16:42
Focus 95,00

28/04

Neste dia estive em Belo Horizonte no escritório político do Deputado Federal Zé Silva-SD 
para protocolar oficio solicitando empenho junto ao Governo de Minas Gerais e junto as 
operadoras de Telefonia objetivando a instalação de serviço de Telefonia fixa e móvel, 
dentro do programa Minas Comunica II ou qualquer outro programa do governo estadual  ou 
das operadoras nos distritos de ponte Vila e Boa Esperança de Frazões, ambas localidades 
pertencentes ao município de Formiga. Ressalto que, atualmente, o acesso à internet nos 
referidos distritos se dá somente via radio, e no distrito de Boa Esperança de Frazões o 
sinal obtido é oriundo do município de Piumhi-MG. O sinal via radio é insuficiente para a 
demanda existente, visto que, em Ponte Vila temos o Furnas Park Resort, Hotel 5 estrelas 
que conta com aeroporto próprio e diversos clubes e condomínios em ambos distritos. Após 
isso retornei para Formiga.

Belo Horizonte           10,20 439
07:11 - 
16:22

Focus 140,00

28/04

Motorista  Paulo Márcio Monteiro Teixeira  em viagem a Belo Horizonte 

conduzindo o vereador Mauro César Alves de Sousa até o escritório 

regional do Deputado Federal Zé Silva, juntamente com o vereador 

Juarez E. de Carvalho que irá na Assembléia Legislativa no gabinete do 

Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes, para tratar de assuntos de 

interesse organizacional do Poder Legislativo.

Belo Horizonte                -   439
07:11 - 

16:22
Focus 47,50


